
KONKURS HISTORYCZNY 
dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 

12 marca 2011 r.  –  zawody III stopnia (wojewódzkie) 
 

Witamy Cię na kolejnym etapie konkursu przedmiotowego z historii. Pamiętaj, abyś przed 
rozwiązaniem zadań uwaŜnie przeczytał polecenia. Na ich wykonanie przeznacza się 90 minut.  

                   śyczymy powodzenia! 
 

1. Uzupełnij zdania.                   (0-3) 
 
W ………….. roku na synodzie w ……………………….…. we Francji papieŜ …………..…. 

wygłosił uroczysty apel. Wezwał wiernych do odzyskania Ziemi Świętej, zdobytej przez 

…………………. . W roku następnym zorganizowano pierwszą wyprawę, której 

uczestnicy mieli na ubraniach znak …………………, dlatego nazywano ich 

……………………….., a wyprawy – krzyŜowymi lub ……………………… . 

 
2. Na uproszczonej taśmie chronologicznej zaznacz wieki oznaczające początek  

i koniec wypraw krzyŜowych.               (0-1) 
 
           

           

 X    XI  XII   XIII  XIV    XV  XVI  XVII  XVIII  XIX 
 

 
3. Przeczytaj, a następnie oceń zdania, wpisując obok nich słowo „prawda” lub słowo 

„fałsz”.                       (0-3) 
 

A) Pierwsza wyprawa krzyŜowa trwała trzy lata i zakończyła się zdobyciem 

Jerozolimy.                    ………………… 

B) Pierwszym zakonem rycerskim powstałym w Królestwie Jerozolimskim byli 

Ubodzy Rycerze Chrystusa.             ………………… 

C) W 1391 r. upadła Akka, ostatnia twierdza Królestwa Jerozolimskiego.    

                     ………………… 

 

4. Uporządkuj podane nazwy i daty, wpisując je we właściwe miejsca w tabelce. (0-3) 
 

Templariusze, KrzyŜacy, joannici, Rycerze Szpitala Jerozolimskiego św. Jana Chrzciciela, Ubodzy 
Rycerze Chrystusa, Bracia Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, 
1130, 1128, 1198. 

pełna nazwa zakonu potoczna nazwa zakonu prawdopodobna data 
powstania 

   

   

   



 

5. Podaj imię i przydomek wielkiego mistrza krzyŜackiego, którego dotyczy poniŜszy 
opis.                       (0-2) 

Ten zdolny polityk z Turyngii, człowiek o niespoŜytej energii, roztropny i bystry, 
konsekwentny i zapobiegliwy, potrafił wykorzystać kaŜdą okazję, aby dla swego Zakonu 
uzyskać od papieŜa i cesarza przywileje i prawa wyjątkowe… Był twórcą potęgi Zakonu. Za 
jego rządów KrzyŜacy rozpoczęli budowę państwa nad Bałtykiem. 

 ......................................................................................................................................  

 
6. Napisz kilkuzdaniową, chronologicznie uporządkowaną, wypowiedź dotyczącą 

sprowadzenia KrzyŜaków do Polski, wykorzystując wszystkie podane informacje 
oraz posiadaną wiedzę (uwaga: podane słowa moŜna odmieniać).    (0-3) 
  

Konrad Mazowiecki, 1230, biskup Christian, ziemia chełmińska, 1228 rok, Prusowie, 
Herman Balk 

 
 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

  
7. Wyjaśnij pojęcia:                   (0-4) 
 
„złota bulla” z Rimini …………………………………………………………………………………. 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

tzw. „przywilej kruszwicki” ………………………………………………………………………….. 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

8. Uzupełnij tabelkę dotyczącą spraw zagranicznych w okresie panowania 
Kazimierza Wielkiego. Wykorzystaj dane zamieszczone pod tabelką.   (0-3) 

 
 stosunki z KrzyŜakami stosunki z Czechami stosunki z Rusią 

Halicką 

data    

wydarzenie    

 
Daty:  
1340-1366, 1343, 1348 



 
 
Wydarzenia:  
A. oddanie Śląska; pozostawienie biskupstwa wrocławskiego pod wpływem  
metropolii w Gnieźnie,   
B. zwrócenie Polsce ziemi dobrzyńskiej, Kujaw; Pomorze Gdańskie oddane  
w „wieczystą jałmuŜnę”,  
C. przyłączenie do Polski terenów na wschodzie. 

 
9. Uzupełnij zdania:                   (0-2) 

 
Od 1386 roku przez prawie dwieście lat Polską rządziła pochodząca z …………………… 

dynastia …………………………….., którą zapoczątkował król ……………….……….  

…………………..…, mąŜ królowej Jadwigi. 15 lipca ……………… roku siły polsko-

litewskie zadały w bitwie pod …………………….……………. klęskę wojskom  

……………..…….., dowodzonym przez wielkiego mistrza …………………...…...…………...  

 
10. Wymień po dwóch sojuszników, którzy wsparli w wojnie 1409-1411 politycznie 
lub militarnie:                     (0-4) 
 
A.  Polskę ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

B. KrzyŜaków.......................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 
11. Wpisz rok, od którego funkcjonowała nazwa:           (0-3) 

 
A. Prusy Królewskie                    od…….……… roku 

B. Prusy KsiąŜęce                       od………........ roku  

C. Prusy Wschodnie     od……..….….. roku 

12.  Obejrzyj mapę i uzupełnij zdanie.              (0-1) 

 

Na poniŜszej mapie zaznaczono literą ………….. ziemię, która stała się  na mocy  
II pokoju toruńskiego polskim lennem.    



13.  Obejrzyj ilustrację i wykonaj polecenia.            (0-4) 

 

A. Podaj imię i nazwisko autora dzieła. ……………………………..…………….……..…… . 

B. W którym wieku obraz został namalowany? …………………………………….……….. .  

C. W jakim muzeum moŜna obejrzeć jego oryginał?  ………………….………………....… . 

 
14.  Którego wielkiego mistrza krzyŜackiego Adam Mickiewicz uczynił bohaterem 
swojego poematu wydanego w Petersburgu w 1828 roku?        (0-1) 
 
 ....................................................................................................................................  
 
15.  Podaj nazwę miejscowości, w pobliŜu której w sierpniu 1914 roku wojska 
rosyjskie i niemieckie stoczyły bitwę nazywaną niekiedy przez Niemców „odwetem za 
rok 1410”.                      (0-1) 
 
 ....................................................................................................................................  
 
16.  W którą rocznicę bitwy grunwaldzkiej Ŝołnierze I Dywizji Piechoty  

im. T. Kościuszki złoŜyli przysięgę?             (0-1) 
 
 ....................................................................................................................................  
 
17. Podkreśl ciąg nazw lub wydarzeń ułoŜony zgodnie z chronologią.    (0-1) 

A. pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, październik 1956, manifest PKWN  

B. Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Polska Rzeczpospolita Ludowa 

C. agresja radziecka na Polskę, powstanie warszawskie, przewrót majowy 

D. powstanie NSZZ „Solidarność”, wprowadzenie stanu wojennego, powstanie PZPR 

 


